Mateřská škola Motýlek
zastoupená Eliškou Janečkovou, ředitelkou MŠ
Arabská 10/684, 160 00 Praha 6, ms.motylek@centrum.cz,
tel.: 2 3535 34 75, 602 113 500
IČ 70921580, č.ú.: 4930061/0100

MŠ MOTÝLEK VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU:
1. Vymezení předmětu VZ
Oprava:
A) kovové branky a instalace nových sloupků, štelovacích pantů a bodky
pod vrata (50 cm do země), zabetonování a úprava sloupků vrat
Požadovaná kvalita (pečlivě a odborně provedené práce s ohledem na stávající materiál a provedení).
Požadavky na materiál: dle bezpečnostních předpisů, trvanlivost materiálu i provedených prací, materiál vyhovující
povětrnostním podmínkám a změnám teplot.
Naložení, odvoz a zlikvidování nevhodného a již nepoužitelného materiálu. Následné prokázání likvidace dle
zákonného nařízení.
Nátěry na opravené části.
B) části krytiny na zastřešení chodníku na zahradě MŠ Motýlek
dle
bezpečnostních a stavebních předpisů, návrh, zhotovení a odborná instalace.
Požadovaná kvalita ( pečlivě a odborně provedené práce s ohledem na stávající materiál a provedení).
Požadavky na materiál: dle bezpečnostních předpisů, trvanlivost materiálu i provedených prací, materiál vyhovující
povětrnostním podmínkám a změnám teplot.
Demontáž nekvalitní krytiny i nefunkčních dřevěných konstrukcí.
Naložení, odvoz a zlikvidování nevhodného a již nepoužitelného materiálu. Následné prokázání likvidace dle
zákonného nařízení.
Oplechování nové krytiny+oplechování mezery mezi stříškou a omítkou horní budovy.
Nátěry na dřevěné konstrukce a popř. i na klempířské konstrukce dle bezpečnostních a hygienických předpisů.
2. Způsob a místo prohlídky a podávání nabídek:
Zájemci o zakázku se dostaví do MŠ Motýlek (zelená budova) 17.06.2015 ve 12 hodin k prohlídce místa a
zaměření.
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku do MŠ Motýlek do 29.6. 2015 v zalepené obálce
označené „Výzva“, příp. e-mailem na adresu ms.motylek@centrum.cz.
3.

Platební podmínky (zadavatel neposkytuje zálohu, cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání a převzetí
zakázky) bezhotovostním převodem.
Další podmínky VZ malého rozsahu:
Uchazeče neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny z důvodu nedostatečné
informovanosti, mylného chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny
nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona
zakázkách.
4. Kritérium výběru dodavatele: nejnižší cena

Místo a doba plnění: červenec 2015.
Kontaktní osoba: Eliška Janečková, Jana Mudrá-školnice
Vyvěšeno dne: 04.06.2015
V Praze dne:

04.06.2015

Sejmuto dne:
Eliška Janečková, ředitelka MŠM
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